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 (2) بُِّكْمن َرِفَرٍة ِموَساِرُعوا ِإَلى َمْغ
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 .اذتُس هلل ضب ايعاملني ايًِٗ قٌ ع٢ً غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ
ِِ ََٚدَََّٓٚغأضُعٛا ٔإَي٢ ََِػِؿَط٠ٍ َِٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل:  ُُـتَِّكنيَ  َٛاُت َٚاأَل١ٍ َعِطُنَٗا ايػََُّٔ َضبُِّه ًِ   ِضُض ُأِعـسَِّت ِي
َٕ ِؾٞ ايػَّطَّا٤ِ ُِٜٓؿُكٛ  َٔ ِٝ َٚايهَّطَّا٤ِ اٖيِصٜ ُِنَي اِيَػ ٔٔ ايَّٓـاؽٔ  َٚاِيَهاِظ ٕ )َظ َٚاِيَعاِؾنَي َعـ  :املػـاضع١ َعٓاٖـا   (133،134:آٍ عُـطا

ِِ ََٚد١ٍََّٓغأضُعٛا ٔإَي٢ ََِػِؿَط٠ٍ َِٔ َضعٓسَا ٜكٍٛ:  ،املػابك١ إٔ  ;ليٝػت املػـاضع١ َعٓاٖـا ْػـابل، ْػـابل غـبَ      بُِّه
 !إيٝٗاْػابل  ٖٓاى َططٚس١ٚادت١ٓ  ،املػؿط٠ َٛدٛز٠ ٖٓاى

 ،املبـازض٠ إىل األعُـاٍ ايكـاذت١    .ػتشل ادتٓـ١ ْ بٗا ٚ ،ػتشل املػؿط٠ْبازض إىل األعُاٍ اييت بٗا ْأٟ:  :ْػاضع
شنط َٔ قؿات املتكني ٜٛسٞ بـنٕ ٖـصٙ ٖـٞ َـٔ قـؿات      ٚنٌ َا  ،َا ٜهٕٛ ؾٝ٘ تجاقٌ ،ّاَبازض ،ّااقٜهٕٛ اإلْػإ غبَّ

 .املػاضع١ إىل ارتريات ،املبازض٠ :املتكني
ّ   ،ؾ٤ٞ َِٗ ،قه١ٝ املػاضع١ ٖٞ ؾ٤ٞ َِٗ يف اإلغالّ ،٠ضزقه١ٝ املبا ٚايكـطاع يف   ،ٚيف َٝازٜٔ ايعُـٌ يسغـال

 ، ٚغدط١ٜ ممٔ ٜتجاقًٕٛ:ٚهلصا دا٤ ايكطإٓ بعتاب ؾسٜس ;جتس املبازض٠ هلا أ١ُٖٝ نرب٣ دسّا ،َٛاد١ٗ أعسا٤ اهلل
ُِ اِْؿُطٚاََا َيُه ٌَ َيُه ِِ ٔإَي٢ اأَلِضٔض ِِ ٔإَشا ِقٝ ًُِت ِ٘ اثَّاَق ٌٔ ايًٓ ٔ  ،ظسعسـ١  تباطؤ، (38:ايتٛب١)ِؾٞ َغِبٝ عتكـٌ  إٔ  ٚممهـ
 ،طح ظتاٖسػغٝ ،َٔ َاي٘ غٝعطٞ ،غٝكّٛ ،ْ٘ َػتعسأٛاسس ايعٓس ايٓاؽ يف األعُاٍ ايكاذت١ ٚيٛ عٓس  ايتجاقٌ

 .ٚتجاقٌ ،٤، يهٔ ببطغٝكّٛ بايعٌُ ايؿالْٞ
بعـسَا   يٝٓطًكـٛا ّا ظتتُع ايٓاؽ ؾٝـ٘  ٓعََُّٝ ّاأٚ عتسز َهاْ ،إٔ ٜعػهطٚا ايعاز٠نإ ٚ ،عٓسَا ٜسعِٖٛ إىل ادتٗاز

عٓس َٔ عاز َعٞ ساد١  ،عٌُ يهٔ بكٞ َعٞ باقˮٞغتطز  اغتعساز إٔٚقس ٜهٕٛ نجري َٔ ايٓاؽ عٓسٙ  ،ٕظتتُعٛ
يف سسٜكـ١  ٚعاز َعٞ باقٞ ؾػٌ ˮ تجاقٌ ،٤بط ‟ؾا٤ اهلل با ْطدع صتاٖس ٕت٢ َا غس إَٚ ،ستاز اغطح هلاابؾالٕ 
 !‟ٗاٜهًُ إٔ ٜطٜس َع٘ َػكا٠أٚ عاز  ،أٚ يف َعضع١ ،طتٌ
ُِ اَْبازض٠  ،طٚز بػطع١ارت غتٓؿاض َعٓاٙ: ايسع٠ٛ إىلٚاال ،أْ٘ قس سكٌ اغتٓؿاض َع ٌَ َيُه ِِ ٔإَشا ِقٝ  ِؿُطٚاََا َيُه

ِ٘ ٌٔ ايًٓ ِِ ٔإَي٢ اأَلِضٔض َأَضِنُٝتِ ِباِيَشَٝا٠ِ ضغٍٛ اهلل  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم(ستُس  ؟َٔ ٖٛ ٚايكا٥ٌ ِؾٞ َغِبٝ ًُِت اثَّاَق
َِْٝا  ٌٌايسُّ َِْٝا ِؾٞ اآلِخَط٠ِ ٔإاٖل قًَِٝ َُا َََتاُع اِيَشَٝا٠ِ ايسُّ َٔ اآلِخَط٠ِ َؾ ِِْؿُطٚا (38:)ايتٛب١َِ  .(41:ايتٛب١)َِٚثَكااّل اَؿاّؾِخ ا

ايـيت   ٖـٞ ايكـؿ١   ،بايٓػـب١ يًُػـًُني   ٖصٙ ايكؿ١ ١َُٗ دسّا ؟ ألٕٖهصا ،ٚاملػاضع١ ،باملبازض٠ ّاأيٝؼ ٖصا أَط
يف نٌ زتاٍ َٔ  ،ٚاملعطؾ١ ،يف نٌ َٝازٜٔ ايعًِ أقشاب ايػبلجتعًِٗ ِٖ  ،ِٖٚ غاز٠ األَِ ،جتعًِٗ ِٖ ايػباقني
ٌ  يهـٔ َػـني١  ، غريٖـا ٚ ،ٚاهلٓسغـ١  ،ايطـ  َجٌ: االت اجملٚنٌ  ،ايعضاع١َٔ زتاالت  ،زتاالت ايكٓاع١  ،ايتجاقـ

 .ؾٝػبكِٗ اآلخطٕٚ ،أؾٝا٤ نجري٠ ال ٜعطؾٕٛ ٚتؤخط ايٓاؽ ،تؤخط األَِ ٖٞ اييت ،ايتباطؤ
٘  ،املػاضع١ ،ناْت قؿ١ املبازض٠ )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم(ؾهإ ضغٍٛ اهلل  ال ٜٛدـس عٓـسٙ    ،َٔ أبطظ ايكؿات يسٜـ

 .٠بازضيسٜ٘ طبٝع١ املنإ  ‟عػ٢ ،عػ٢ َا بٛ خˮ١ًٚال  ،ٚال تطدٝشات ،ٚال تطزز ،تجاقٌ
ٖٚـِ   -ٚنإ داْ  املبازض٠ ٖصا ٖٛ ايـصٟ دعـٌ ايطَٚـإ     ،داْ  املبازض٠ ،اغتدسّ ٖصا ادتاْ  (تبٛى)يف غع٠ٚ 
ألْـ٘ سـطى    ;)صلى اهلل عليه وعلىى آلىه وسىلم(   اهلل  ، ٜٚكطضٕٚ عسّ املٛاد١ٗ َع ضغٍٜٛرتادعٕٛ - ٚأنجط عسزّا ،أنجط ق٠ٛ
 .ايٓاؽ

 ٚايكطإٓ سطنِٗ أٜهّا ،ٜطٜسٕٚ إٔ ٜٗذُٛا ع٢ً بالز اإلغالّ سطى األ١َ ،ايؿاّ بًػ٘ بنِْٗ قس جتُعٛا يفعٓسَا 
، أٚ ايجُط َـا  ٚقت ق١ً مثط ،ٚقت ؾس٠ ست٢ عٓسَا قازف صيف ٚقت ؾس٠ط غتطدٕٛ ست٢ ٚإٕ ناْٛا ،بآٜات غاخ١ٓ

 .ٚطتطز ،منٍٛ ْؿٛغٓا ست٢ ٜهٕٛ يسٜٓا قسض٠ إٔكٌ اض حتٚايجُ ،َا قاٍ ْٓتظط ست٢ ٜٓهر ايتُط .سكٌ قس
ٛ  750)سـٛايٞ  ٚبني املس١ٜٓ   تبٛىٚبني ،تبٛىٚاْطًل إىل  ،ٚبازض ٖٛ بايعسـ ،ال بس إٔ غتطدٛا  :ٜعـ   !(نًٝـ

قس سؿسِٖ  ،ّإ أيؿَٚع٘ ثالثٛ ،ايؿاّيف بالز ٓاطل املإىل أقطب َٓطك١ َٔ  )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم(ضغٍٛ اهلل زخٌ 
 .( ٖٝا غتطدٛادٝس ٚؾػٌ)َٔ ايٓاؽ 

 ضدـالّ  ،قطآْٝـاّ  نإ ضداّل )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم(ألٕ ضغٍٛ اهلل  ;)صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم(ٖهصا ناْت غري٠ ايٓيب 
 .َٚٓٗذ٘ ،غايٝب٘، ٚأَٚكاقسٙ ،ٚغاٜات ايكطإٓ ،ٜؿِٗ َعاْٞ ايكطإٓ ،ظتػس ايكطإٓ ،ٜتشطى حبطن١ ايكطإٓ

يهـٔ   ،ٜـسؾع  إٔ ّا، ٜهٕٛ نجري َٔ ايٓاؽ َػـتعس ٚاملػاُٖات ،َع املؿاضٜع دطبٓا ٖصٙ ،يف قه١ٝ املاٍ دطبٓا ٖصٙ



 (3) بُِّكْمن َرِفَرٍة ِموَساِرُعوا ِإَلى َمْغ
ؾـٗط ناَـٌ    نإ ٜهٝع عًٝٓـا أسٝاْـاّ   ،بزتطَّ ‟...أٚ ٘ٝغنيكِِّؾا٤ اهلل ّٜٛ ارتُٝؼ  ٕ، أٚ إبعس غسˮعٓسٙ غٝسؾع 
ـ  ع عًٝـو ٜهـِّٝ  ، ايتجاقٌيهٔ ايتجاقٌ ،َٕػتعسٚ ِٖٚ ،أٚ ؾٗطٜٔ ست٢ ٜتذُع املبًؼ ،ٚٚاسس َٓتظط  ،ّانـجري  ّاٚقت
 .‟...بكٞ َعٞ أٚ ؾا٤ اهلل أعطٞ ؾالٕ أٚ ٕ، أٚ بطدع إارتُٝؼيكاٙ ّٜٛ عػ٢ بطدع أˮ نجري٠ أخط٣ ّاٜٚهٝع ؾطق

َٚٔ أٖـِ َـا    ،سٝح دعًٗا َٔ قؿات املتكني ،ألعُاٍ ايكاذت١املبازض٠ إىل ا ،قؿ١ املبازض٠ يف نٌ ؾ٤ٞ ١َُٗ دسّا
َِٝطاِت :أث٢ٓ بٗا ع٢ً أٚيٝا٥٘ َٕ ِؾٞ اِيَد َُٜػأضُعٛ ُْٛا  ِِ َنا ُٗ  :ٚيف آ١ٜ أخط٣ ،ناْٛا ٜػاضعٕٛ يف ارتريات (90:األْبٝا٤)ٔإَّْ

َِٝطاِت َؾاِغَتِبُكٛا  .(148:ايبكط٠)اِيَد
 ّاتؿكس نجري مل تهٔ َطبٛع١ بطابع املػاضع١ أٜهّاَا  ٚقؿ١ أٜهّا ،أٍٚ قؿ١ ١َُٗ ،َا ٜكٍٛ يف قؿات املتكنيبعس

َٕ ِؾٞ  :عٓسَا قاٍ ،ٚمثاضٖا ،َٔ إظتابٝاتٗا ُِٜٓؿُكٛ  َٔ تـٛسٞ بـنِْٗ    ٖٞ أٜهـاّ  (134آٍ عُطإ:)ايػَّطَّا٤ َٚايهَّطَّا٤اٖيِصٜ
‟ٚغاع١ ايعˮٕٛ تجاقٌال ٜٛدس ؾِٝٗ  ،بػطع١ ،االت اإلْؿام مببازض٠ٜٓطًكٕٛ يف زت

ألٕ ٖصٙ ايكهـ١ٝ تؿكـس    (1)
 .األ١َ أؾٝا٤ نجري٠

، ٚنٌ ٚاسس إىل اإلْؿام ؾٝسعٛ ،سطن١ دٗاز )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم(تنتٞ نُا نإ عتكٌ يف أٜاّ ضغٍٛ اهلل  َجاّل
ّ   ،ٚزتُٛع١ ثاْٞ ّٜٛ بكًٌٝ،ٚا ؤٚدا زتُٛع١ ٚبسا ،دا٤ يجاْٞٚا ،ايّٝٛدا٤ بكًٌٝ  أيٝػـٛا   ،ٚزتُٛع١ ثايـح ٜـٛ
ّ  ّٚا؟ َا زاّ أْت غتعطٞ ع٢ً أغاؽ بعس غس، أنجري ّاٚقت غٝهٝعٕٛ  ستـ٢  ;ؾبػـطع١  ،أٚ ٜـّٛ نـصا   ،األضبعـا٤  ٜـٛ

 .تتشطى املػني١
إال زتُٛع١ َٔ  (2)بٝبسّٟٜٛ َا ٚنٌ  ٜتذُع َِٓٗ،ٚ ،ًٛاٜٚهِّ ،ست٢ ٜتٛاؾس أٌٖ املس١ٜٓ !َٔ ٚقت غٝنخصٕٚنِ 

ٚايكـطاع ٜػـتسعٞ    ؟ّاعًـ٢ أقـٌ تكـسٜط أغـبٛع     غٝتنخطٕٚأيٝػٛا ، أٚ قًٌٝ س  ،ٜتذُع قًٌٝ متط ،األؾدام
 .املبازض٠

تهٕٛ أْـت قـاس     ،املػاضع١ ،عٓكط املبازض٠ أِٖ عٓكط ،إال املبازض٠ ، يف املٛاد١ٗاملٛنٛع يف اذتطٚب ال عتػِ
عٓـسِٖ   ،َٔ سٛيو نًِٗ َبازضٜٔ؟ إشا نإ يهٔ َت٢ ميهٔ إٔ تهٕٛ غٝس املٛقـ ،تهٕٛ أْت غٝس املٛقـ ،ايػبل

 .املػاضع١ ،سطن١ املبازض٠
ُٚ ،املتكني ،املؤَٓني نًٗا تٛسٞ بنٕ اآلٜاتؾٗصٙ  أِْٗ ٜٓؿكـٕٛ   ،ٚايهطا٤ؿٛا بنِْٗ ٜٓؿكٕٛ يف ايػطا٤ ِقِٖٚ َٔ 
 .َٚػاضع١ ،مببازض٠
ٕ   قؿات املتكني إىل أِْٗ ؾعاّل طبعت ٛاُعأضَغ :َٔ قٛي٘اآل١ٜ  ؾٗصٙ ٘    ٜبـازضٕٚ، ٜٚػـاضعٛ  ،إىل َـا ٚقـؿٛا بـ
َٔ ٔإَشا َؾَعًُٛا :عٓسَا قاٍ بعس ٚهلصا ِٚ  َٚاٖيِصٜ ِِ َشَنُطٚاَؾاِسَؿ١ّ َأ ُٗ ُُٛا َأُْؿَػ َ٘ َؾاِغَتِػَؿُطٚا ظًََ أيٝػـت   (135:آٍ عُطإ)ايًٓ

َ٘ َؾاِغَتِػَؿُطٚا َشَنُطٚا ؟ٖصٙ َبازض٠ َ٘  َشَنـُطٚا تطتٝ  ايػا١ٜ يف  ايًٓ تٝـإ بايؿـا٤   اإل أٜهـاّ  ،بعـس ايؿـط    ايًٓـ
 .املػاضع١ ،ع٢ً إٔ عٓسِٖ ضٚح املبازض٠تسٍ  َؾاِغَتِػَؿُطٚا

ِِ َغأضُعٛا ٔإَي٢ ََِػِؿَط٠ٍ َِٔ َض :عٓسَا قاٍ ،ٚهلصا ناْت املػاضع١ يف ايٛاقع تبسٚ أْٗا َطًٛب١ يف َعظِ األعُاٍ بُِّه
يف نٌ َا تػتٛد  ب٘ املػؿط٠ َٔ األعُاٍ ايكـاذت١   ،أمل ٜطبع املػاضع١ يف نٌ َا حتكٌ ب٘ ع٢ً املػؿط٠ ََٚد١ٍَّٓ

 ،َٔ ايتٛب١ب٘ املػؿط٠   إىل َا تػتَٛد ّاَٚػاضع ،إىل َا تػتٛد  ب٘ املػؿط٠ َٔ األعُاٍ ايكاذت١ ّاإٔ تهٕٛ َػاضع
 .َٔ األعُاٍإىل َا تػتٛد  ب٘ ادت١ٓ  ثِ تهٕٛ َػاضعّا ،سكٌ َٓو أٟ خط١٦ٝ إشا

 .ٖٛ املبازض٠ ،ٖٛ املػاضع١بايٓػب١ إىل األعُاٍ ايكاذت١ ؾتذس إٔ ايؿ٤ٞ املطًٛب يف ايػاي  
َِٝظ  :أٜهّا عٓٗا ٚأبطظ قؿات املتكني اييت ْطٜس ايّٝٛ إٔ ْتشسخ ُِنَي اِيَػ ٔٔ ايَّٓأؽَٚاِيَهاِظ َٔ  َٚاِيَعاِؾنَي َع اٖيِصٜ

َٕ ِؾٞ ايػَّطَّا٤ِ ٔٔ ايَّٓأؽ َٚايهَّطَّا٤ِ ُِٜٓؿُكٛ َِٝظ َٚاِيَعاِؾنَي َع ُِنَي اِيَػ  تتـٛؾط إال  ال ،ثالخ قؿات ١َُٗ دسّا ٖٞ َٚاِيَهاِظ
 .ٜعطٝٗا أ١ُٖٝ ؾٛم نٌ ؾ٤ٞ حبٝح ْؿػ٘ ٖٛ َا ،تصٚب ْؿػٝت٘ يف ايعٌُ هلل ،اإلغالّ ؾُٝٔ تصٚب ؾدكٝت٘ يف

َّؾُٔ أ ٔ  مل ٜعـس  ،ننْ٘ اعتس٣ ع٢ً دباض ايػُٛات ٚاألضض خ٠ٛ املؤَٓنئَ اإلي١ حتكٌ َٓ٘ َعِب غا٤ إي  إٔ ميهـ
اعتسا٤ ع٢ً  ،نبري٠ ٠سساٜعتربٖا ٚ ،يًعسٍ ٜتكاضبٚيٛ  ...ٕأميهٔ  مل ٜعسٚ ،ٜتكاضب ميهٔ إٔ مل ٜعسٚ ،ٜتػاَض

                                                         
 

 



 (4) بُِّكْمن َرِفَرٍة ِموَساِرُعوا ِإَلى َمْغ
 .أٚ اعتسا٤ ع٢ً ايكطإٓ ،اإلغالّ

ى عتـطِّ  ؾـال عًـ٢ اإلغـالّ    ٣عتـسَ ُٜ إٔ ،تهٕٛ ْؿػ٘ عٓسٙ ٖٞ نٌ ؾ٤ٞ ،ٝت٘ ٖٛبٓؿػ ّاتُايؿدل ايصٟ ٜهٕٛ َٗ
ٚال  !ٚال تكعـس  ،تكّٛ ايسْٝا ،إٔ عتكٌ عًٝ٘ ؾ٤ٞ ٚيٛ ن١ًُ ،ٗتع ؾٝ٘ ؾعطٙتؾال نًٗا ِ األ١َ إٔ تظًَ ،ؾعطٙ ؾٝ٘

 ، ٚنٌ َؿاعطٙ َٓؿـػ١ً ع٢ً أقٌ تكسٜط أْ٘ ٜطٜس اإلْكاف، ٚبعهِٗ َا عاز ٜتكٝس باذتل، ٚال ٜعؿٛ ٜهظِ غٝظّا،
٘ ُٖٚصا املٛنٛع ايصٟ يف  ٜكبض َٓؿػاّلٚنٌ تؿهريٙ  ،ٚنٌ أعُاي٘ ،ٚنٌ نالَ٘ ،بٗصا املٛنٛع ـ  ٚد٘ بـ ـ ٔ ِقَِ ٌ أر َب

 .َؤَٔ سكٌ َٓ٘ ظي١
املػـاضع١ إىل َـا ٜػـتٛد  بـ٘     ضٚس١ٝ  :عٓسٙ ٖصٙ ايطٚس١ٝ ،يف اإلغالّ ،ٜصٚب يف ايعٌُ هلل ٖٛ َٔ ضغايت٘ إٔ

ٖـٞ قهـ١ٝ   أْٗا  ،بايكه١ٝ ايهرب٣ ٜٗتِ دسّا ،اييت عطنٗا ايػُٛات ٚاألضضَا ٜػتٛد  ب٘ ادت١ٓ ٚإىل  ،املػؿط٠
ّ   ،َٔ أدًـٗا  إٔ ٜهشٞ ب٘ ْٔؿػ٘ َٚاي٘ ٚنٌ َا سٛي٘ أْ٘ ِّٖٝ ظت  إٔ ٜٓظط إىل ٘   ،ٖٚـٛ اإلغـال  ،ايعُـٌ يف غـبًٝ

 .ايسؾاع عٔ أَت٘ ،ايسؾاع عٓ٘ ،عال٤ نًُت٘ايعٌُ إل
٘  ،َٚاي٘ ،تهٕٛ ؾدكٝت٘ػيٓشٛ ؾَٔ نإ ع٢ً ٖصا ا ستـ٢ إشا َـا اْطًـل إىل ايعُـٌ يف      ،يٝػت شات أ١ُٖٝ يسٜـ

ُٛ ٍُ آَََّٓا  :يٝؼ ممٔ قاٍ اهلل ؾٝ٘ ،ٜتنثط ؾال ،ٔ ٖٓاٚ َِ، أٔ ٖٓاٚد٘ بسعا١ٜ َِغبٌٝ اهلل ؾ َٔ ايَّٓاؽٔ ََٔ َُٜكٛ ََِٚ ِ٘ ِبايًٖ
 ِ٘ ٌَ ِؾِت١ََٓ ايَّٓأؽ َنَعَصاِب ايًٖـ ِ٘ َدَع َٟ ِؾٞ ايًٖ ّ ال بـنؽ غـٝعٌُ يس   (10:ايعٓهبـٛت )َؾٔإَشا ُأِٚش غـٝتشطى يف األعُـاٍ    ،غـال

‟ٖا َا عاز يٞ سادـ١ ˮ :يهٔ إشا مسع زعا١ٜ نسٙ قاٍ ،يف َٛاقـ دٝس٠ ،ايكاذت١
ننْٗـا  ٚ ،ٜؿًـت نـٌ ؾـ٤ٞ   ٚ (1)

ٌَ ِؾِت١ََٓ ايَّٓأؽ َؾٔإَشا :تعترب عٓسٙ نُا قاٍ اهلل ِ٘ َدَع َٟ ِؾٞ ايًٖ َنَعَصاِب صب نُا يٛ ُعٜع  َا ًٜشك٘ َٔ ايٓاؽ  ُأِٚش
ِ٘  .ايًٖ

 حبٝح إشا َا ذتك٘ ؾ٤ٞ يٝؼ َػتعسّا ،ٜعطٞ يؿدكٝت٘ أ١ُٖٝ نرب٣ إْ٘ ٜٓػ٢ إٜٔصٚب يف ٖصٙ املػني١ حبٝح 
ٍ  ٠ٖٞ َػني١ ظاٜس ،ٚايعؿٛ ،قه١ٝ نظِ ايػٝظ :ضتٔ قًٓا .ٚال إٔ ٜعؿٛ ،إٔ ٜهظِ ايػٝظ ايؿـ٤ٞ   :أٟ ،ع٢ً ايعـس

أٚ ؾـ٤ٞ ٜتعًـل    ،نـالّ دـاضح   ،إٔ عتكٌ َٔ داْبو ؾ٤ٞ عًٞ ْاظٍ يف ايػاس١ يًٓاؽ مجٝعّاٖٛ ٚايصٟ  ،ايطبٝعٞ
ِ  ،ال تهٔ ضز٠ ايؿعٌ َٔ داْيب قاغ١ٝ أنجط مما سكٌ َٓو ،أيتعّ ايعسٍ أْا ،ؾٗٓاى ايعسٍ ،أٚ بعطنٞ ،مبايٞ  ثـ

قه٢ ب٘ ؾٗٛ ايـصٟ ظتـ    ؾُا  ،ٓٓا بايعسٍِٝ َٔ عتهِ بأٚ إٔ ضتهِّ ،َػتعسٜٔ إٔ ْتٓاقـ ؾُٝا بٝٓٓا ْهٕٛ مجٝعّا
 .أٚ أعؿٛ . ؾُا أْا حباد١ إٔ أنظِ غٝظ،مجٝعّاإٔ ْعٌُ ب٘ 

 ،ادتٗاز يف غبٌٝ اهلل ،َٔ ُٜٗ٘ قه١ٝ إعال٤ ن١ًُ اهلل ،َٔ تُٗ٘ قه١ٝ ٚسس٠ ايٓاؽ ،يهٔ املؤَٔ املتكٞ سكٝك١
 ألْ٘ مل ٜعس ٜعطٞ يؿدكٝت٘ قُٝـ١ نـبري٠   ;قؿ١ باضظ٠ ؾٝ٘ اٚألْٗ ،ال بس إٔ تهٕٛ ٖصٙ َٔ ايكؿات ايباضظ٠ ؾٝ٘

أٖـِ ستـ٢ َـٔ اهلل     ،أِٖ َـٔ األَـ١   ،ٜٔٗٞ أِٖ َٔ ايسِّؾ ،ظتعًٗا نٌ ؾ٤ٞ أَاَ٘ يف اذتٝا٠ ّا،ٝح ظتعًٗا َكٝاغحب
 .عٓسٙ

عتكٌ ع٢ً ٚاسس عٓسَا ؟ يهٔ ّاأيٝؼ ٖصا ٚانش !عٓس ايٓاؽال عتكٌ ؾٝٓا غه  هلل  ،ال ْػه  هلل أيػٓا نجريّا
 ،اٖتُآَـا ايؿ٤ٞ ايصٟ نإ ظت  إٔ ٜهٕٛ ستـط  قس أقبض ألْ٘  ؟ٜػه أيٝؼ ، أٚ مباي٘ ،ا ؾ٤ٞ ٜتعًل بٓؿػَ٘ٓ

 .ٚعبازٙ ،ٚضغٛي٘ ،ٚزٜٓ٘ ،ايصٟ ٖٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،نٌ ؾ٤ٞ زْٚ٘ غٌٗحبٝح  ،ٚؾٝ٘ ْصٚب ،ؾً٘ ْػه 
ُّ َاأقبشت أؾٝا٤  ِ   ،أٚ شتايؿ١ ،أٚ إغا٠٤ ،ؾ٤ٞ ٜعترب اعتسا٤ عًٝٗا ٜجري أ ال  ،ؾُٝا ٜتعًل بٗصا ايؿـ٤ٞ ايعظـٝ

٘  ،أِٖ َـٔ اهلل  ،أِٖ َٔ نٌ ٖصٙ األؾٝا٤ٖٞ أْؿػٓا أقبشت يسٜٓا  ،ٕ بنْؿػٓاألْٓا َؿػٛيٛ ؟ملاشا !ٜجريْا  ،ٚضغـٛي
 .ٚدٗاز يف غبًٝ٘

 :أيٝػت تبـسٚ ٚننْٗـا اختٝاضٜـ١    ،عتٌ ستًٗا ٜهٕٛ ايعسٍ ٖٛيٛاقع ممهٔ إٔ اييت ٖٞ يف ا ،ؾٗصٙ ايكؿ١ ْؿػٗا
تكبض قؿ١ الظ١َ َـٔ   ،ٕ يف ؾُِٗٗاملتكٕٛ َتهاًَٛ ،ٕٚاعٕٛ ٚاملتكٛ ،يهٔ بايٓػب١ يًُتكني ؟ٚايعؿٛ ،نظِ ايػٝظ
َّ إىل إٔ ّاٜهٕٛ غطٜع؟ ٖٛ أْ٘ َا ايصٟ دعًٗا قؿ١ الظ١َ َٔ قؿاتِٗ .قؿاتِٗ ؾ٤ٞ ٜبـسض َـٔ داْـ  اآلخـطٜٔ      أ
َؿـه١ً  تجـاض   آلعًـ٢ أ  سؿاظّا ،ع٢ً ٚسس٠ ايٓاؽ ٜٚكؿٞ ٚننْ٘ َا سكٌ ؾ٤ٞ سؿاظّا ،ٜهظِ غٝظ٘إٔ ممهٔ  نسٙ

َط٠  ،بايكه١ٝ ٖصٙ إىل إٔ ٜٓؿػٌتشٍٛ ، ؾال ٜٖٚٛ شٖٓ٘ َٓؿػٌ بايكه١ٝ ايهرب٣ ،بٗصٙ ايكه١ٝ ؾٝبك٢ ٖٛ َٓؿػاّل
َٔ  ّااضعؾبكٞ َك ،ٜٚهٕٛ ٖٛ َؿػٍٛ بهٌ قه١ٝ حتكٌ عًٝ٘ ،َٚط٠ َٔ ٖصا ،َٚط٠ سكًت َٔ ٖصا ،سكًت َٔ ٖصا

                                                         
 



 (5) بُِّكْمن َرِفَرٍة ِموَساِرُعوا ِإَلى َمْغ
 .ٚال تؤخط ،ّكسِّال ُت ،بػٝط١ ،يف قه١ٝ عاز١ٜ ،أدٌ شات٘

ستـط  ٖـٞ  ظتـ  إٔ تهـٕٛ    ايـيت  ،َؿػٍٛ بايكه١ٝ ايهـرب٣  َاشا؟ َؿػٍٛ،ألْ٘  ;ٜعؿٛ عٔ ايٓاؽ ٜهظِ ايػٝظ،
ؾري٣ ١َُٗ نرب٣ إٔ  ،ايعٌُ ع٢ً إْكاش عباز اهلل ،ايعٌُ ع٢ً إعال٤ ن١ًُ اهلل ،ايعٌُ يف غبٌٝ اهلل :اٖتُاّ املتكني
 اٍٚ إٔ تهٕٛ ٚسس٠ املػـًُني قا٥ُـ١  إٔ عت ،إٔ ٜؿطؽ قسضات٘ يف ٖصا ادتاْ  ،ٚقطاع٘ هلصا ادتاْ  ،ٜؿطؽ شٖٓ٘
 .ظِ ايػٝظٚغٝه ،ٚغٝكؿض ،ؾػٝعؿٛ ،ٚال ٜسخٌ يف ؾكام َع أسس َُٗا أَهٔ ،ؾال غتتًـ َع أسس ،ؾُٝا بِٝٓٗ

   ٙ ّ   إ شا ٖصا بايٓػب١ يًُذتُع ايصٟ ٖٛ زتتُع قاحل ٜعتـرب تٛسـس أؾـطاز ٚبايٓػـب١   ،ظتابٝـ١ بايٓػـب١ يسغـال
ٛ  ،تهظِ غٝظو َع٘إٔ ًػت حباد١ إىل ؾ ،ٖٔٛ َباٜ ،أَا إْػإ ؾاغس ٖٛ عسٚ ،يًُػًُني ٘  ٚال إٔ تعؿـ يهـٔ   ،عٓـ

 .عًٝو إٔ تًتعّ داْ  ايعسٍ َع٘ أٜهّا
تًؿـت ايٓظـط إىل    ،قه١ٝ إٔ ٜكـ اهلل عبازٙ املتكني بٗصٙ ايكؿات امل١ُٗ ،ايٓظط سكٝك١ ٖصٙ أؾٝا٤ نًٗا تًؿت

إظتابٝـ١ نـبري٠    ٚترتى ،ٚأْٗا قؿات تعطٞ أثطٖا املِٗ ،َػًُني ،أْ٘ ظت  إٔ ْتنزب بنزب ايكطإٓ إشا نٓا َؤَٓني
 .ُع باالْؿػاٍ بايكهاٜا ايكػري٠ٜػطم اجملت آلٚأ ،ؾُا ٜتعًل بت١٦ٝٗ ايٓاؽ إٔ ٜهْٛٛا َتآيؿني ؾُٝا بِٝٓٗ دسّا

٘  نبري ٚ َعٓا، أأٚ َعٓا ؾٝذ َِٗ ،ََِٗجاّل ؾدل  إشا َعٓا ، ضباخـات  ،ؾٓهـٕٛ َػـطقني بٝتـ٘ بٓـازم     ،ًْتـ سٛيـ
ـ َعَٔ اي قًٌٝ)ٖٚصا ع٢ً  )ظضب١(ٖٚصا ع٢ً  ،بع٢ً َؿَط ، ٖٚصادط٠ٖصا ع٢ً ق ،ع٢ً َؿانٌ (1)ضباخات عًـ٢   (ـًَ

قـس   ،زتتُع ٜعٝـ ساي١ ؾـطاؽ عـٔ االٖتُـاّ بايكهـاٜا ايهـبري٠      ،زتتُع ؾاضؽ ٖصا :أٟ ;سادات بػٝط١ َٔ ٖصٙ
 .طباخاتٚاي بٓازمباي ١٦ًَٝت٘ غطؾ ،ًػ٘ ٖٚٛ َالٕتسخٌ زت ،ٚؾٝذ دٝس ،َٚٔ أٚيٝا٤ اهلل ،َعٓا ؾٝذ باٖط ،ؾطسٓا
َّ جتسٌٖ  نًٗا نجري َٓٗا  ،نًٗا قهاٜا ٖاَؿ١ٝ ،ال ؟ٌٖ ٖٓاى ؾ٤ٞ ٗا،زاخً ؟قه١ٝ إغال١َٝ زاخٌ ٖصٙ ايطباخات أ
 .ٌ يف ذتظ١نًٗا مما ميهٔ إٔ تؿَك ،قطٜ 

ـ   ،بكه١ٝ نرب٣ نًِٗ ٜٗتُٕٛ ّا،أططاؾٛا يهٔ إشا ناْ ٖتُـاّ بـنَط   ا ،ٖتُـاّ بٗـا  ٘ اهلل عبـازٙ إىل اال ٖٞ ايـيت ٚدَّ
ٌٖ غٝبسٚ يسِٜٗ اذتُاؽ ايصٟ ٜبسٚ  ،ًٓاؽ إٔ ٜتشطنٛا ؾٝٗاتكٍٛ ييهٔ ساٍٚ إٔ تططح قه١ٝ إغال١َٝ  ،ٜٔايسِّ
 ،ٜبـسٕٚ َتـبٗطًني   ، تـطاِٖ أَـاّ ٖـصٙ ايكهـ١ٝ    ال ؟طٕٚ ايطباخات إىل عٓس ايؿٝذٜػِّٝ، ِٖٚ ّاَاّ بعهِٗ بعهأ

 (2)!ٚتجاقٌ
 ،أْ٘ َٔ أدٌ َاشا ْٓطًل يهظِ ايػـٝظ  ،ٚبايؿهٌ ايٛاعٞ ،املػًُٕٛ ع٢ً ايتشًٞ بٗا ؾنٕ تهٕٛ ٖصٙ ايكؿ١ ٜعٌُ

ستـ٢   ،أَاّ زٜـٔ اهلل  ،أَاّ زٜٔ اهلل َػؤٚي١ٝ، ضتٌُ غتبسٚ قُٝتٗا إشا نإ يسٜٓا اٖتُاّ نبري ؟ٚايعؿٛ ؾُٝا بٝٓٓا
 ،ب قـػري ؿَطع٢ً ََ ،أْت يف ؾطٜع١ ع٢ً قدط٠ٚأؾهط بنٕ املبًؼ ايصٟ ميهٔ إٔ أخػطٙ أْا  ،ؾُٝا ٜتعًل بارتك١َٛ

ـ   أٚ ،ّاثالثني أيؿـ سٛايٞ  ٖآدػطٚاييت غ ّا،عٓسَا ٜهٕٛ املطط قٜٛ ،ٜٓعٍ َٓ٘ بطٌَٝ َا٤ قس ال  أٚ ،ّاعؿـطٜٔ أيؿ
 .ّاأضبعني أيؿ

َّإشا  أٚ  ،ٚأخطدـ٘ َـٔ زاخـٌ  طـيت     ،إٔ أٚؾطٙ املؿطٚض إٔ ٖصا املبًؼ ايصٟ أقّٛ أساٍٚؾهط٠ بنٕ  مل ٜهٔ يس
غٓتكـاحل ؾُٝـا    ط ٖصا ايتؿهري ؾػنتكاحل َعو بػـطع١، إشا نٓا َٔ ٜؿه ؟أيٝؼ ايعٌُ يسغالّ أٚىل ب٘ ،قرتن٘أ

َـا ظتـطح َؿـاعط    إٔ ٜكـسض َٓـ٘   بٌ غٝتشاؾ٢ نٌ ٚاسس َٓـا   ،٘ ع٢ً اآلخطبعهٓا غٝظٚغٝهظِ  ،ػطع١بٝٓٓا ب
 .ايعاز٠ ، ٖصا ٖٕٛ عًٝ٘ؿاعط ايٓاؽ ٖٛ أنجط مما ِٖ شتتًؿٛطح َ، ٚعاز٠ َا ظتاآلخط

بايؿـهٌ ايـصٟ    ؟ ٖـٞ يٝػـت  ٖٓاى ستًٗاتهٕٛ  أيٝػت ،أٚ قطع١ احملذط ،أٚ ايكدط٠ ،أٚ قطع١ األضض ،املؿطب
ٕ   ،خالم إىل ٖٓا تكـ املػني١ ٖٞ يٞ، :ٚأْا أقٍٛ ،ٖٞ يو :تكٍٛ ،ٕضتٔ شتتًؿٛ ،جريٜ أْـت  ٚ ،ْٛقـ عٓـس ؾـال

 .ٚبػطع١ ،ط َا َعٞسهِّٚأْا أ ،َعوَا  طحتهِّ
ٚنٌ ٚاسس ٜتِٗ اآلخط بنْـ٘ عـسٚ    ،نٌ ٚاسس ٜكّٛ ٜؿهٛ ،ألْٓا ْعٝـ ساي١ ؾطاؽ عٔ االٖتُاّ باإلغالّ ;يهٔ ال

 ،تًو ايكه١ٝ سادـ١ بػـٝط١  ب إشاَٚا زضٜت ٚ ...ٚإٔ ،ٚإٔ ،ٚأْ٘ َٔ ٜننٌ يٛ ٖٛ َٔ نؿٔ ادتٓاظ٠ ،ٚأْ٘ ظامل ،اهلل
املتبـازٍ   ،ادتـاضح  تنتٞ َٔ ايهالّ ايػ٧ٝ، ساي١ تٛتط أقبشتقس  ،اييت تجري املٛنٛع تكطٜبّامل تعس ٖٞ تكبض 

يٛ با ˮأْ٘  ّايسضد١ أْ٘ ٜهٕٛ َػتعس ،َٚٔ ساي١ ايتٛتط ،ؾريغذ ساي١ َٔ ايؿعٛض بايعسا٤ ،ٚاالتٗاَات ،ؾُٝا بِٝٓٗ

                                                         
 

 



 (6) بُِّكْمن َرِفَرٍة ِموَساِرُعوا ِإَلى َمْغ
 .ؾٝكع ايٓاؽ يف َجٌ ٖصٙ املظاٖط ايػ١٦ٝ ‟...،أٚ ،أٚ ،ْٓكٌ اذتانِ ْٚٗ  ي٘ َٔ َا١٥ أيـ أٚ ،ْسٟ دٓابٝٓا

  ٕ ِ يٜعطـٛا  إٔ َػـتعسٜٔ   ٚتالسظ يٛ تنتٞ إىل أؾـدام ٜهْٛـٛ ؿـدل َـٔ أضبعـني أيــ     أٚ ي ،أٚ ملـسٜط  ،ًشـان
ف يف غـبٌٝ  الَـٔ سػـ١ آ   ْاأعطٖٛاتٛا : يٛ تكٍٛ هلِ ،ع٢ً قه١ٝ قس ال تهٕٛ قُٝتٗا عؿطٜٔ أيـ (1)شتابط٠
ٕ  أيٝػٛا ؟أال تهٕٛ ثك١ًٝ عًِٝٗ ،اهلل ٘    األخـري ٜـطز  يفٖـٛ غـريدع    ؟ٕٚؤٜتبـاط  ،غـٝتجاقًٛ  ،ايؿًـٛؽ يف دٝبـ

 ٖٓاى.ٜٚسخًٗا ٜٚطبطٗا  (2)ٜٚعطؿٗا بني أضبع باغات
 تٖٓا أقبش أيٝؼ !أقبض يسٜ٘ ساي١ تٛتط نس اآلخط ،ْؿػ٘ أقبض يسٜ٘ غه  يهٔ ؾُٝا ٜتعًل بإضنا٤ َؿاعط

َأَسـ َّ  ٚدٗاز يف غـبًٝ٘   ،ٚضغٛي٘ ،ٖٞ أِٖ َٔ اهلل ،ٚ قطع١ احملذط، أأٚ املؿطب ،ايكدط٠ ٖصٙقبشت ، ٚأْؿػ٘
َِ ِ ُِٝه َِٚدََٗٔ ائًٖإَي  ِ٘ ََٚضُغِٛي  ِِ٘٘ ًِٝ ٌِ ٔإٕ ؾٗصا مما ٜػتٛد  ب٘ ايٓاؽ ايػه  َٔ اهلل  ؟أمل تكبض ٖهصا؟ ازٍ ِؾٞ َغِب ُق

َٖا َِٚتَذاَض٠ْ َت ُُٛ ٌٍ اِقَتَطِؾُت َٛا َِ ََٚأ  ِِ ََٚعِؿرَيُتُه  ِِ ََٚأِظَٚاُدُه  ِِ ُُْه َٚٔإِخَٛا  ِِ ََٚأِبَٓآُؤُن  ِِ َٕ آَباُؤُن ُٔ َتَنا َٖا ََََٚػاِن َٕ َنَػاَز ِٛ ََِْٛٗا ِدَؿ ِطَن
َِ ِ ُِٝه ِ٘ َأَس َّ ٔإَي ِ٘ َؾَتَطبَُّكٛأَ ايًٓ ًِٝ ِ٘ َِٚدَٗاٍز ِؾٞ َغِب اْتظطٚا  َؾَتَطبَُّكٛا :حتت قٛي٘ ،سٜستٖٗصا  (24:ايتٛب١)ََٚضُغِٛي

 .غٝنتٝهِ َا تػتشكٕٛ ب٘ َا أْتِ عًٝ٘ َٔ ٖصٙ ايظاٖط٠ ايػ١٦ٝ ،َا عًٝهِ ،ستًهِ
ٚدٗـاز   ،َٔ اهلل ٚضغٛي٘ إيٝٓا أس َّاألؾٝا٤  ٖصٙأَٛايٓا، ٚأبٓاؤْا، ٚجتاضتٓا، َٚػانٓٓا إٔ تهٕٛ ايظاٖط٠ ايػ١٦ٝ 

 ،ؾـ٤ٞ ًَُـٛؽ   ؟ٚدٗاز يف غبًٝ٘ ،ٚضغٛي٘ ،أيٝؼ ايؿ٤ٞ املًُٛؽ عٓس ايٓاؽ بنْٗا أس  إيِٝٗ َٔ اهلل .يف غبًٝ٘
ٚال ٚاسس َٔ أيـ َٔ االٖتُاّ بـنَطٙ مبجـٌ َـا     ،ٜٔال ْعطٞ ايسِّ ،ٜٔبسيٌٝ أْٓا ْٗتِ بٗا أنجط مما ْٗتِ بنَط ايسِّ

 .ٚجتاضتٓا، آَٚػانٓ ،ٚأبٓا٥ٓا ،ْٗتِ بنَٛايٓا
 ;جتـٝهِ ايصيـ١   ،ٜـنتٝهِ اإلٖاْـ١  ٚ ،غٝنتٝهِ ايهطبا ٜؤملهِ، ، غٝنتٝهِ ََا عًٝهِ ،اْتظطٚا ؾايرتبل َعٓاٙ:

ِ   ،َهاْهِ ،يٝؼ َعٓاٖا قس غربمت َؾَتَطبَُّكٛا ،ألْٗا عباض٠ غه  َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ،ٚيٝؼ يٓا زخـٌ َـٓه
 .ال

 .ٚايعؿٛ ،نظِ ايػٝظ ،ايتشًٞ بٗا ؾُٝا بِٝٓٗيف ايٓاؽ  ؿ١ َٔ ايكؿات اييت ٜٓطًلؾال بس إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايك إشّا
ٙ بـ ٚظتـ  عًٝـو إٔ تك   ،قبٌ عصضٙؾا ،ثِ ٜنتٞ ٜعتصض ،ؿدل عًٝو بعي١ سكًت َٓ٘ايغتط٧ عٓسَا   .ٌ عـصض

بعض ايٓاؽ قـس   ،ٚيٛ عٓسى أْ٘ يٝؼ بايؿهٌ ايصٟ ميهٔ إٔ ختاف َٓ٘ ،ع٢ً ؾدل آخط َٓو ظي١عٓسَا عتكٌ 
ـ أْـ٘  ، َا ٖـٛ خـا٥  إٔ ٜعتصض إيٝ٘إىل ال ٜبازض ؾ ،ٚألْ٘ ال غتاف َٓ٘ ،َػهني ٖٛ عتكٌ َٓ٘ ظي١ ع٢ً ؾدل آخط
 .٘٘ ٜعتصض إيٝال ٜٗتِ أْ ،غتنتٞ ضز٠ ؾعٌ ؾسٜس٠ عًٝ٘

ممهٔ إٔ ٜـؤثط   غٛا٤ نإ ؾدكّا ،أٚ نعٝـ ،قٟٛ ،أٚ قػري ،ظت  إٔ تعتصض إشا سكٌ َٓو ظي١ ع٢ً ؾدل نبري
 .َٚت٢ َا اعتصضت عًٝ٘ إٔ ٜكبٌ عصضى ،ال بس إٔ تعتصض و ؾ٦ّٝا،ال ٜػتطٝع إٔ ٜعٌُ ب ّا، أٚ ؾدكعًٝو ؾُٝا بعس

ال ٜعتصض إال عٓسَا ٜنتٞ ٚاسـس ٜكـٍٛ    ،عٓسَا ٜهٕٛ ايٓاؽ ال ٜعتصضٕٚ إال َٔ األقٜٛا٤ َِٓٗ ٖٚصا ايؿ٤ٞ أٜهّا
 .نسىغتجري عساٚت٘  ٖصا َٓ٘، َٚٛقؿو ٖصا َٓ٘،عًُو عًٝو  السظ ٖصا اإلْػإ غٝهًـ :٘ي

 ظت  إٔ تعتصض ٚيٛ عٓسى أْ٘ يٝؼ بايؿهٌ ايصٟ ميهٔ إٔ ختاف َٓ٘. ..ال،
ـ  ،إٔ أنظِ غٝظٞ :اّـعاي١ٝ أٜهاْ٘ ٚتعاىل عبازٙ املتكني إىل قؿ١ص ـ٘ اهلل غبشطٚدَّ ِ أضز ايػـ١٦ٝ باذتػـ١ٓ   ـث
ٟٛٔ  َٚاَل ٌِ  اِيَشَػ١َُٓ َٚاَلَتِػَت ُِٝ ٌّ َس ُ٘ َِٚي ُ٘ َعَسا٠َْٚ َنَنَّْ َٓ ِٝ ََِٝٓو ََٚب ُٔ َؾٔإَشا اٖيِصٟ َب َٞ َأِسَػ ِٖ َََٚـا   ايػ١ُ٦ََِّّٝ اِزَؾِع ِباٖيِتٞ 

َٖا ٔإاٖل َٔ َق ًَُٜٖكا َٖا ٔإاٖلاٖيِصٜ ًَُٜٖكا ِٕ َبُطٚا َََٚا  ِ إال ع٢ً قاعس٠ ٖصٙ قؿ١ أخط٣ ال تكأيٝػت  (34،35:ؾكـًت )ُشٚ َسظٍّ َعِظٝ
ـ    ، يهـٔ أٜهـاّ  ؾنٕ تهظِ غٝظو قؿ١ إظتاب١ٝ ١َُٗ ؟املبازض٠ إىل نظِ ايػٝظ ٓطًـل  إٔ ت (َتكٞـ)َطًـٛب َٓـو ن

إيـٞ باإلسػـإ َـٔ     ٜػـ٧ٝ  ٜكسض َٓو َٔ ؾـ٤ٞ  أٚاد٘ َا ،ٕ تسؾع ايػ١٦ٝ باذتػ١ٓأ :ٖٚٞ ،االْطالق١ األخط٣
ٔ  ،باملٛقـ اذتػٔ ،داْيب بايه١ًُ اذتػ١ٓ أٚ  ،تؿـتٌُ غـٛا٤ نًُـ١    ،ٚغـ١٦ٝ  ،ألٕ نًُـ١ سػـ١ٓ   ;بايعٌُ اذتػـ

 .بهالّ يني ،سػإالّ إَُٗا نإ ؾهً٘ أضز عًٝ٘ به ،عٌُ ، أَٚٛقـ
ِ     ،ْكٝ  عظِٝ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٛب ٖٛ مما ال ٜؤتاٙ إال َٔ نإ شاٖٚصا األغً يف  ،ممـٔ يـ٘ سـظ عظـٝ

                                                         
 

 



 (7) بُِّكْمن َرِفَرٍة ِموَساِرُعوا ِإَلى َمْغ

َٖا ٔإاٖلَََٚا  :ٚهلصا قاٍ ;ٚظنا٤ ضٚس٘ ،نُاٍ ْؿػ٘ َٔ َقـَبُطٚا   ًَُٜٖكا ٕ ميػـو  ، ٜػـتطٝع أ ممـٔ ٖـٛ قـابط    اٖيـِصٜ
 ...يف ايططف اآلخط ّاْؿػٗا ترتى أثطٖٞ ألٕ ٖصٙ اذتاي١  ;أعكاب٘

ٔ   ،ٜهـ ايٓاؽ أٜسِٜٗ عُا ٜؤزٟ إىل ظٗٛض ايؿػاز ،تهـ ٜسٜو أْت ال ٜهـٕٛ   ايؿػـاز أسٝاْـاّ   !ٚغٝػـرب ايـعَ
ْؿػـٓا بنْٓـا   ، ثـِ ْـط٣ أ  أٚ اْتؿاض أؾٝا٤ غ١٦ٝ يف اجملتُـع  ،ايعازات ايػ١٦ٝؿاض ، مبع٢ٓ اْتباملع٢ٓ ايصٟ ْؿُٗ٘

 .ا ظٛاٖط غ١٦ٝ َٓٗآيف زتتُع ٚال ٜٛدس ،ْٓطًل ؾٝٗا ال ،ًَتعَني
َسضٟ َا ˮ :ٍ ايٓاؽ، ٚيف األخري ٜتػا٤ٜنتٞ ايؿػاز بػب  غؿًتٓا عٓٗا، ْػؿٌ عٓٗا ضتٔ يهٔ ٖٓاى أؾٝا٤ نجري٠

ٚاسس َٛقـ سل  ، ٚال عاز غرب ست٢ إشا َععاز ؾٝ٘ بطن١، ٚنٌ ؾ٤ٞ َا ٚايٓاؽ قس متشكٛا ،ؾػٌ يٓا قس ٖصا ظَإ
 ‟ ميؿٞ ايباطٌ ميؿٞ ايكًَ ،  بُٝؿٞٚايكًَ ٘،يإْػإ َطًب٘ سل َا عاز برين٢ ميؿٞ  أٚ ،َا عاز برين٢ ميؿٞ
أٚ عاٜؿـٛا   ،أؾهٌ يف ظَِٓٗٔ نإ ايعَٔ ايصٜ (ايؿٝبات)خاق١ ايهباض  ؟يٕٛيٝؼ ايٓاؽ ٜكٛأ ،ٚايٓاؽ ٜتػا٤يٕٛ

، ٚال عـاز  أَاْـ١  ٖٓـاى  ال عـاز  ،ٚؾا٤ ال عاز ٖٓاىˮ ٜكٛيٕٛ: األؾٝا٤. ٜطٕٚ أْ٘ قس تػريت، أؾهٌ َٔ ظَآْا ّاظَاْ
 .‟ٚاذتل قس ناع ،ٚقس تؿطقت نًُتٓا ،ٚسػس ،ٚايٓاؽ قس قًٛبِٗ ًَٞ سكس ،قسم بني ايٓاؽ ٖٓاى

ِٔ َأِعَطَض َعٔ ِشِنٔطٟ ِٔ َأِعَطَض َعٔ ِشِننُا قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل:  َََٚ ُ٘ ََِعَٝؿ١ّ َنـٓهّ َََٚ َّ َي ٘ )أطٟ َؾٔإ ( 124:طـ

، ٚايباطٌ ي٘ نًُت٘ ،ٜٓتؿط ايهالٍ ،ايعَإ ٜٓتؿط ايؿػاز ؾٝ٘ ،تط٣ نٌ ؾ٤ٞ ٜتسٖٛض :ٚاملعٝؿ١ ايهٓها ٖٞ ٖصٙ
أقبض ٜطن٢ ست٢ بعهِٗ ٚقس َٚٔ َٛقؿ٘ سل ؾال  ،ْاؽ ظتٝب٘ ،جتٝب٘ زٚي١ ،ٚايظامل َػتذاب ،ٜهٝع ٚاملظًّٛ
 ،َجً٘ ٚشاى ٜعطٞ ،ضؾ٠ٛ ٚشاى ٜعطٞ ،َتؿادطٜٔ بعهِٗ ٜهْٕٛٛ .ميؿٞ اذتلإٔ ٜطن٢ ال  أسٝاّْا ،ضؾ٠ٛ ٜعطٞ

 .ميؿٞ َجًُا ميؿٞ ايباطٌأٜهّا تط٣ أْ٘ ال  !‟ٟ َجٌ شاىٚقس ٖٛ بٝسˮَِّٚا ٜطن٢ ميؿٞ اذتل 
ِ  يتعاّاال ،بٗسٟ اهلل يتعاّاالٕ عٔ ضتٔ َعطنٛ اقعٓايف ٚ ،نًٗا اإلعطاضاألؾٝا٤  ٖصٙٚغب    ،بايكطإٓ ايهـطٜ

ٖٚـٞ غًطـ١ نـبري٠ عٓـس      ،ٖـصٙ ايػًطـ١   َٓٗا ،ٗٓا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إىل ؾُٗٗاْؿِٗ األَٛض ع٢ً َا ٚدَّ ضتٔ الٚ
 .ػِٗ إٔ ارتطن َٔ داْبٓا ضتْٔؿأل ٕٜٓظطٚ ، أِْٗ الايٓاؽ

 ،ْعًُـٗا ضتٔ غ١٦ٝ  ْٗا أعُاٍأ -ظعِ  -ق١ً ٚعٞ باألَٛض اييت يٝػت  ،ٖٛ خطن ق١ً ٚعٞ ٚقس ٜهٕٛ ارتطن أسٝاّْا
ٚنٝــ ميهـٔ إٔ تهـٕٛ     ،ميهٔ إٔ تهـٕٛ غـ١٦ٝ   ٚنٝـ ،ميهٔ إٔ تهٕٛ قشٝش١ نٝـ ،عسّ ٚعٞ يسٜٓا باألَٛض

 .أٚ عٛاق  غ١٦ٝ ،غٛا٤ عٛاق  سػ١ٓ ،عٛاق  األؾٝا٤
تعـٛز  ٖـصٙ   أيٝػت ،عسّ ايٛعٞ :ٖٞ غًط١ٖصٙ  ،إٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ َٓتظطٜٔ إٔ تػرب األؾٝا٤ تًكا٥ّٝا :َٓٗا ٖصٙ
يًؿ٤ٞ إٔ ٜكًض َٔ ادت١ٗ اييت ال ميهٔ إٔ ٜكًض َٓٗـا   ْتظاضااليهٔ  ،ْعًُ٘ؾ٤ٞ  -ظعِ  -ٚيٛ َا ٖٞ  ؟إىل ٚعٝٓا
ٔ    ٌٖ ‟َا ٜطدعٛا عتاغبٛا أْؿػِٗٝؤزٟ بايٓاؽ إىل أْ٘ بˮٖصا  ..تًكا٥ّٝا ِ   ؟ٖٓاى خًٌ َـٔ داْبٓـا ضتـ  ؾـإشا ؾٗـ

ّٕايٓاؽ أْٗا غ١ٓ إهل١ٝ  ِٛ َُٜػُِّٝط ََا ِبَك َ٘ اَل  َّ ايًٓ َُٜػُِّٝطٚا ََا ِبَنْ ٔإ َِِست٢َّ  إٔ ايتػٝري ٜـنتٞ َـٔ عٓـسْا     (11:ايطعس)ُؿِػٗٔ
أٚ  ،َت٢ َا عطؾٓا األَٛض نٝـ ميهٔ إٔ تهـٕٛ قـاذت١   ،َت٢ َا ٚعٝٓا ،َت٢ َا ؾُٗٓا ،َت٢ َا أقًشٓا أْؿػٓا ،ضتٔ
ٛ      ؟نٝـ ميهٔ إٔ تهٕٛ عٛاقبٗا ،أٚ تؤزٟ إىل ؾػاز ،تؤزٟ إىل قالح أٚ ،ؾاغس٠  ،َتـ٢ أقـبشٓا عًـ٢ ٖـصا ايٓشـ

 .ؾػٝػتطٝع ايٓاؽ إٔ ٜػريٚا ِٖ ،ْػري َٔ ٚاقع أْؿػٓا ،ٚاقعٓأَ ؾاْطًكٓا ْػري  ،يسٜٓا ٚعٞ
ّٕ  :ٚيصيو قاٍ ;اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل غٝؤٜسِٖؾ ِٖ يٝػريٚا ثِ عٓسَا ٜٓطًكٕٛ ِٛ َُٜػُِّٝط ََا ِبَك َُٜػُِّٝطٚا ََا اَل  َست٢َّ 

ِِِبَنْ إىل ايسضدـ١ ايـيت تهـٕٛ قابًـ١ إٔ     بنْؿػِٗ  بعسَا ٜكًٕٛ ،َٔ داْ  ايٓاؽ ،ّاؾٝشكٌ ايتػٝري َؿرتن ُؿِػٗٔ
ُٜ ،ٜتسخٌ يف املػني١س٦ٓٝص  ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،ٜػريٚا ضتٛ األؾهٌ  .إىل األؾهٌ َعِٗط ػِّٝٚ

َُٜػُِّٝط  :عباض٠ قاطع١ حتهٞ غ١ٓ َٔ غٓٓ٘ اإلهل١ٝ ،ؾٗٓا دا٤ بعباض٠ قاطع١ َ٘ اَل  َّ ايًٓ َُٜػُِّٝطٚا ََـا  ٔإ ّٕ َست٢َّ  ِٛ ََا ِبَك
ِِِبَنْ  .ُؿِػٗٔ
٘     ،َٓتظطٜٔ يًُذٍٗٛ ،إىل ؾٛم يتنتٞ األؾٝا٤ تًكا٥ّٝا ؾايٓاؽ بسٍ َا ٜٓظطٕٚ إشّا  ،إٔ ٜكـًض ايعَـإ َـٔ ْؿػـ

َعٓـ٢ ٖـصا أْٗـِ     .تػـرب َـٔ ْؿػـٗا    ٚتعٛز بطناتٗا ايـيت نـاعت،   ،ٚتػرب ايسْٝا ،َٔ أْؿػِٗ املػؤٚينيٜٚػرب 
 .بعس دٌٝ تا٥ٗني غٝظًٕٛ دٝاّل

ٛ        ،إٔ ْعٞ - إٔ املػني١ َٔ داْبٓا ضتٔ -ؾُت٢ َا ؾُٗٓا  إىل  أإٔ ْؿٗـِ ٚغـٓعطف نٝــ تـتػري األؾـٝا٤ َـٔ األغـ
َُٜػِّٝـطُ  :ألْ٘ دا٤ بعبـاض٠ قاطعـ١   ;١ٓ اإلهل١ٝقس غاضٚا ع٢ً ٚؾل ايػُّ غٝهْٕٛٛ، ٚإال األؾهٌ ٖهـصا   أيٝػـت  اَل 
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ّٕ يف نٌ اجملتُعات  ،١ٓ إهل١ٝ يف نٌ األَِؿِٗ بنْٗا ُغٜٚنتٝٓا بعباض٠ ُت ؟عباض٠ قاطع١ ِٛ َُٜػُِّٝط ََا ِبَكـ قًـٛا أّ   اَل 
َُٜػُِّٝطٚا ََا ِبَنْنجطٚا  َِِست٢َّ   .ُؿِػٗٔ

ِ   ٔ يسِٜٗ اٖتُاّ ْٛعـاّ ٜؤَٔ ايٓاؽ خاق١ ََأنجط َا  ٕ  :ٜعـ   ،َـا يف ْؿٛغـٗ ٙ    ٜتهـاٜكٛ  ،َـٔ ايباطـٌ إٔ ٜـطٚ
 ،أخالقٝـات اجملتُـع تـصٚب    َٔ إٔ ٜطٚا ٜتهاٜكٕٛ ،َٔ ايؿػاز إٔ ٜٓتؿط ٜتهاٜكٕٛ ،َٔ نٝاع اذتل ٜٚتهاٜكٕٛ
ايؿـاطط   ٜٚكبض ،ٚايٛؾا٤ ،ٚاألَا١ْ ،ٜٚهٝع ايكسم ،ٚتهٝع ايٛسس٠ ؾُٝا بني ايٓاؽ ،تتؿهو ايٓؿٛؽ ،ٚتتالؾ٢

ٞ ٖـٛ  ٜعتـرب ْؿػـ٘    ،أٚ غتـسع  ،أٚ ٜػـ ايٓاؽ ،إٔ عتاضف بني ايٓاؽ ايصٟ ٜط٣ ْؿػ٘ شنّٝا ٚايؿـاطط يف   ،ايـصن
 .اجملتُع

ـ  ،ٖٛ ًُٜؼ إٔ ايعَإ ٜٗبط ،َٔ ٜتنمل ملجٌ ٖصٙ األؾٝا٤ ،عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ تؤمل٘ ٖصٙ األؾٝا٤ ١ٓ ٚإٔ نٌ َغ
ٔ    ،ٖصا ؾ٤ٞ ًُٜػ٘ نجري َٔ ايٓاؽ ممٔ ٜطاقبٕٛ األسـساخ  ،َٔ ايػ١ٓ اييت قبًٗا أأغٛتنتٞ   ،خاقـ١ نبـاض ايػـ

ِ ، ًُٜػٕٛ ست٢ أْٗا تتؿهو ايكبا٥ايصٜٔ عاٜؿٛا أظ١َٓ أؾهٌ َٔ ظَآْا  ،ٚستـ٢ ايكطٜـ١ ايٛاسـس٠    ،ٌ ؾُٝا بٝـٓٗ
ـ  ،ٚال ايتعاّ ،ؾا٤ٚال ٚ ،ٚال عاز ٖٓاى قسم ،ست٢ األغط٠ ايٛاسس٠ مل ٜعس ؾُٝا بِٝٓٗ أخ٠ٛٚ ٚال صتـس٠  ١ ٚال أَاْ

ِّ  .((إشا ؾػس ايػًطإ ؾػس ايعَإ)) :اإلَاّ عًٞ  ، ٚع٢ً َا قاٍاملٛاقـَٛقـ َٔ  ؾُٝا بني ايٓاؽ يف أ
٘  ألْ٘ أسٝاّْا ;إشا دا٤ غًطإ ال ٜٗتِ باأل١َ ٖٚٓـاى ٚغـا٥ٌ    ،قس ٜنتٞ ايػًطإ ؾٝهٕٛ ُٖ٘ ٖٛ إٔ ٜػتكط سهُـ

ٌ   ،إٔ ٜطنٞ نبـاض ايٓـاؽ   :قطٜب١ الغتكطاض اذتهِ يهٓٗا يٝػت يكاحل األ١َ ٖٞ ٜطنـٞ ظعُـا٤    ،ظعُـا٤ ايكبا٥ـ
، ٜتـسخًٕٛ يف  ٜتسخًٕٛ يف ؾؤٕٚ احملانِ ،ٜٚتسخًٕٛ يف ايكهاٜا ،ٜتسخًٕٛ يف ايػًط١ٜٚرتنِٗ  ،ايكبا٥ٌ ايهباض

ِ  ،ٚنٌ ٚاسس ٜكطع َٔ عٓسٙ ،ٖٚصا َٔ ٖٓا ،ؾٝهٕٛ ٖصا ايؿٝذ َٔ ٖٓا ،اإلزاض١ٜ ايؿؤٕٚ ٖـصا   ،ٚسٛاالت ٜعطـٝٗ
  .بؿهٌ َػتُط سٛاالت ،ٖٚصا َا١٥ أيـ ،أيـٖٚصا سػُا١٥  ،ُا١٥ أيـٖٚصا أضبع ،ًَٕٝٛ

َجًُا  ،يف ظَآْاٖصا ًَُٛؽ  ،ٖصا ٖٚصا ًَُٛؽ يف ظَآْا ،األ١َ تسٖٛض ،يهٔ األ١َ تتشطِ ،ٖٓا تػتكط ٚنعٝت٘
عًٞ عبس اهلل عٌُ بػٝاغت٘  ،نإ ستُس ايكًٝشٞ يف أٜاَ٘ ٖهصا ،ستُس ايكًٝشٞ يف أٜاَ٘غٝاغ١ عًٞ يف  ناْٛا

نـإ بعـض املؿـاٜذ ٜـسخٌ إىل زاخـٌ       ،يف نـٌ ايكهـاٜا   ٜٚتسخًٕٛ ،ٚؾًٛؽ ،ٛاُيَِٜٛسَّرتنِٗ ِٜ، ايهباض ٜشيو ايّٝٛ
َُ ٞ  ،أٚ ٜٛقـ سهِ سل ،١ٓعَّٝاحمله١ُ ٜهػط ع٢ً اذتانِ عتهِ ع٢ً ططٜك١  ٍ  (1)قس با ميؿـ ٞ   :ٜكـٛ ٚاال  ،َـا ؾـ

 .ِٖٚ غانتني ،ٚاال غٝاضت٘ ،ط بٝتٜ٘ؿذِّ ،باٜكطح ضاغ٘
اٖتُـاّ   ،تػٝ  أؾٝا٤ ١َُٗ نـإ عًـ٢ ايسٚيـ١ إٔ تعًُـٗا     اذتاي١ ٖصٙٚيف  ،اجملتُع ٜتهطض دسّا اذتاي١ ٖصٙيف 

إٔ تػـٛز ؾٝـ٘ ايكـِٝ     ،إٔ ٜطبـ٢ تطبٝـ١ قـاذت١    ،إٔ ٜطبـ٢ تطبٝـ١ إغـال١َٝ    ،باجملتُع ْؿػ٘ ،بايٓاؽ أْؿػِٗ
 .إٔ ٜٓكـ ؾٝ٘ يًُظًّٛ َٔ ايظامل ،ايكاذت١

يهٔ إشا مل ٜهٔ ع٢ً ٖـصا ايٓشـٛ ؾتعتـرب ٚنـع١ٝ      ،ٚتكًض ايٓؿٛؽ ؾعاّل ،إشا نإ ايعَإ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٜكًض
ِ ميهٔ إٔ ٜػري ايٓاؽ يف ساي١ ايٛنع١ٝ ايػ١٦ٝ ال  ،غ١٦ٝ ِ     ،إال َٔ داْ  أْؿػِٗ ٖـ إٔ  ،َـٔ داْـ  أْؿػـِٗ ٖـ
شاِْٗ أَاّ ٚغا٥ٌ اإلعالّ اييت حتاٍٚ إٔ متػذ ْؿٛؽ ٤اٜكؿًٛا  ،ٜتكبًٛا آلع٢ً أقٌ تكسٜط أ ،ٚا َا بنْؿػِٜٗػري
تكـبض   ،ٚعساٚات ،ٚختًل يسِٜٗ ٚال٤ات غري َؿطٚع١ ،ٚتػري َعتكساتِٗ ،ٚزّٜٓٝا ،إٔ متػدِٗ أخالقّٝا ،ايٓاؽ
 .ٚعسا٠ٚ ألٚيٝا٤ اهلل ،ألعسا٤ اهلل َٛاال٠

ٕ يف أٚ ِٖ َؿاضنٛ ،ٛا٤ نإ غببٗا َٔ عٓسِٖ تًكا٥ّٝاغ ،أنجط َا ٜعاْٞ ايٓاؽ َٔ األؾٝا٤ اإلْػإ ؾعاّلؾإشا تنٌَ 
ٜتٗٝـن يف نـٌ ظَـإ أؾـٝا٤     ٚ ،ٚغا٥ٌ بنٜسٟ ايٓاؽ ،غتطدٛا َٔ ٖصٙ ايٛنع١ٝ ٖٞ بنٜسِٜٗٚغا٥ٌ إٔ ٚإٔ  ،ايػب 
 .ٜػتطٝع ايٓاؽ إٔ ٜػتػًٖٛا بؿهٌ نبري ،عذٝب١
ْػتطٝع إٔ ٜهٕٛ تعآًَـا َـع    ،إشا ْظطْا ألْؿػٓا ؾُٝا بٝٓٓا أؾٝا٤ نجري٠ ٖٞ يف َتٓاٚيٓا ،إشا ٚاسس ْظطالسظ 

ٕ   ،يٛ ضدعٛا إىل ايكطإٓ ،ايٓاؽ إىل ايكطإٓ خاق١ إشا ضدع ؟ّا. أيٝؼ ٖصا ممهّٓاسػٓ بعهٓا تعاَاّل  ،ٚآَٓـٛا بـايكطآ
ٕ ٚعًُٛا ع٢ً إٔ ًٜتعَٛا بتٛدٝ ،َٔ دِٗٓ ،َٔ عصاب اهلل ،ٚخاؾٛا َٔ اهلل ٘  ،ٗات ايكـطآ ؾباإلَهـإ إٔ   ،ٚإضؾـازات

 ؟ملاشا :َا أسس غٝكٍٛ يو ،ّاسػٓ ٜتعاًَٛا ؾُٝا بِٝٓٗ تعاَاّل
عٓـسَا   ،عٓسَا ًْتـعّ بايكـسم ؾُٝـا بٝٓٓـا     ،عٓسَا ْهظِ غٝظٓا َع بعهٓا بعض ،بعهٓا عٔ بعض ٛعٓسَا ٜعؿ
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ُّ ;...إشا سكٌ َٔ ؾدل خالف َع ؾدل ،ًْتعّ بايعسٍ ؾُٝا بٝٓٓا ـ  َػتعسّاٚاسس َِٓٗ  ٜهٕٛ أ ط إٔ ٜٓكـ اآلَخ

ثِ  ،ٚبػها٤ ؾُٝا بِٝٓٗ ،ال تتطٛض ؾتكبض قه١ٝ تؤزٟ إىل خًل عسا٠ٚ ،ٛا قهٝتِٗ بػٗٛيُ٘ـّأٚ إٔ عتً ،َٔ ْؿػ٘
 .تُعِٗزاخٌ زت ثِ ع٢ً أٚغع زا٥ط٠ ،ؾُٝا بني أغطِٖ

ال أسـس ظتـطح َؿـاعط     ،ٜبصيٛا َعطٚؾِٗ يبعهِٗ بعـض  ،ايٓاؽ ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜهْٛٛا أٚؾٝا٤ َع بعهِٗ بعض
ؾٝـسخٌ يف   ،اآلخـط  ايطـطف ٖصا ع٢ً ططف آخط يهْٛ٘ ٜهطٙ  ّاٜسخٌ يف باطٌ ؾٝعني ططؾ أٚ ،اآلخط به١ًُ غ١٦ٝ

 .ع٢ً ظًُ٘ ّاؾٝعني ظامل ،باطٌ
ٕ   ،تهٕٛ َتآيؿـ١ إٔ أؾٝا٤ نجري٠ يف َتٓاٚيٓا إٔ ْعًُٗا ٖٞ ْؿػٗا ت٧ٝٗ ايٓؿٛؽ إىل  ٜهـٕٛ   تٗٝـ٧ اجملتُـع إىل أ

ال ٜهـٕٛ يف َتٓاٚيٓـا ضتـٔ إٔ ْكـٓع٘      يهـٔ أسٝاْـاّ   ،يف َتٓاٚيٓا ؾِٗ األَٛض أٜهّا ،ٜٔايٛعٞ يؿِٗ ايسِّ .ّاَتٛسس
َُع٢ً  ؿكٓااتيهٔ إشا  ،بايٓػب١ يعا١َ ايٓاؽ ، غتكـشض ايـٛعٞ يف شٖٓٝـ١ اجملتُـع     ،١ٓ ٖٞ اييت غتب عَّٝأعُاٍ 

ِ   ٚؾل ٖساٜـ١ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل    ،قشٝشّا ً٘ ٜؿِٗ األَٛض ؾُّٗاجتع ٌ  ،يف ايكـطإٓ ايهـطٜ  ،َـساضؽ عًُٝـ١   َجـ
قسض٠ ع٢ً ٚيسٜٓا  ،ٚؾاُٖني ،ٚإٔ ْهٕٛ ٚاعني ،ٚظنا٤ ْؿٛغٓا ،ألْ٘ ست٢ قالح ْؿٛغٓا ;عٌُ يسٜٔ اهلل ،َطؾسٜٔ

 ،ٜٔ ٖٛ إٔ ٜعنٞ ايٓؿـٛؽ ألٕ َٔ َٗاّ ايسِّ ;َٜٔطتبط بايسِّ ،ٜٔ أٜهّاعًٝ٘ ٖٛ َطتبط بايسِّإٔ ْؿِٗ األَٛض نُا ٖٞ 
 .األَٛض نًٗاب ّاٚؾُٗ ّا،ٚٚعٝ ،ٚغتًل َعطؾ١ ،طاٖط٠ ،غا١َٝ ّاٚأضٚاس ،ظان١ٝ ٚظتعًٗا ْؿٛغّا

 ،ال ٜػتطٝعٕٛ َٔ تًكا٤ أْؿػِٗ إٔ عتكـٌ يـسِٜٗ ايـٛعٞ ايهـايف     ،أْؿػِٗ ٖهصاتًكا٤ َا ٜػتطٝع ايٓاؽ َٔ 
ٍ    نٝــ ت ٚ، ىل األؾهٌإ أنٝـ تتػري َٔ األغٛ ايؿِٗ ايهايف ايكشٝض يألَٛض أٚ ٖـصٙ   ،هـٕٛ عٛاقـ  ٖـصٙ األعُـا

 ،َـساضؽ  ،عٔ ططٜل ايتعـإٚ َـع األعُـاٍ اإلغـال١َٝ     ، ال ٜنتٞ إالهٕٛ عٛاقبٗانٝـ ت ،املٛاقـ اييت ِٖ عًٝٗا
ػـٓهٕٛ  ؾزٜٔ اهلل  ٓا، َٚت٢ َا ؾُٗايٓاؽ بسٜٔ اهلل ُٕٛٝؿِّٗؾاجملتُع  ِٖٚ ٜٓتؿطٕٚ يف ،َعًُني ،عًُا٤ ،َطؾسٜٔ

ْٚكـ َع بعهـٓا   ،ع٢ً َػت٣َٛع بعهٓا بعض ع٢ً أ غٓهٕٛ قازقني ،غٓهٕٛ ًَتعَني ،غٓهٕٛ ؾاُٖني ،عني سكّااٚ
 .بعض يف نٌ َٛاقؿٓا

عٓسِٖ  ،عٓسِٖ ؾِٗ ٚٚعٞاذتاي١  ٖصَٙت٢ َا ٚقٌ ايٓاؽ إىل  ،ٜكٗطْا ؾعاّل إٔ سس ٜػتطٝع أالاذتاي١  ٖصٙيف 
ـ  ،تٛدـ٘ إىل اهلل  ،خـٛف َـٔ اهلل   ،إخـالم هلل  ،عٓسِٖ تعإٚ ،ٚسس٠ ن١ًُ ِ إٔ س سـ ػـتطٝع أ  ٜالؾ ٚال  ،ٜكٗـطٖ
 .ٜهًًِٗ أبسّا إٔ سسٜػتطٝع أ

نْ٘ ٜتٗٝن َـٔ قبـٌ   ب -نُا قًٓا أنجط َٔ َط٠  -أْ٘ َٔ األؾٝا٤ ايعذٝب١ َع السظٛا  ،بٌ اذتهَٛات يف ٖصا ايعَٔ
ايـصٟ   ٖٞ ْؿػٗا َٔ ايٓٛع - ست٢ اذتهَٛات اييت ٖٞ زميكطاط١ٝ -اذتهَٛات يف ٖصا ايعَٔ  ،اهلل ٚنعٝات أخط٣

ِّ  .زتتُع ٜؿطض ْؿػ٘ عًٝٗا ٖٛ قابٌ إٔ ٜتهٝـ َع أ
ال  ،ًًٓاإٔ ٜهـ أسـس   ٜػـتطٝع  ؾـال  ،ٚٚاعـني  ،َٛاقؿٓا ٚاسـس٠  ،نًُتٓا ٚاسس٠ ،يٛ أْٓا ضتٔ ايعٜس١ٜ ؾُٝا بٝٓٓا

ُّ ،عٚال َطِّ ،ٚال ضازٟ ،تًؿعٜٕٛ ـ  غٓط٣ ايسٚيـ١ ْؿػـٗا   ْؿِٗ األَٛض  ،د١ٗ ٚال أ ـ ٚنـعٝتٗا  تتٛدـ٘ إىل إٔ تهِّٝ
إٔ ايٓـاؽ   ،خاقـ١ اجملتُعـات ايسميكطاطٝـ١    ،ٖصا ؾ٤ٞ َعـطٚف أْـ٘ يف اجملتُعـات    ،ّ َعٓا٤بايؿهٌ ايصٟ ٜتال

 .ع٢ً ايسٚي١ ٕٛ َا ٜطٜسّٕٚـِٚميؿ ،إٔ ٜؿطنٛا أْؿػِٗ ع٢ً ايسٚي١ ٜػتطٝعٕٛ
حتـت   نًِٗ ؟بني أٜسٟ ايٓاؽنًِٗ  أيٝػٛا ٜٓعيٕٛ ،سظٛا نٝـ تهٕٛال ْتداباتاال ؟تنتٞ ؾٝٗا اْتدابات أيٝػت

أٚ زتًـؼ   ،س َرتؾـض يعهـ١ٜٛ زتًـؼ ْـٛاب    ٛض١ٜ إىل عٓس أقػط ٚاسـ َٔ عٓس ض٥ٝؼ ادتُٗ ،ضمح١ ايٓاؽ مجٝعّا
ألْٗـِ   ;ٜٚتًطــ يـو   ،بني أٜسٜٓا ٜتـٛزز يـو  إىل  ٜٓعيٕٛ ؟إىل بني أٜسٜٓا أيٝػٛا نًِٗ ٜكٛيٕٛ ٜٓعيٕٛ .ستًٞ

 .حباد١ إيٝو
 عٓـسَا  ؟أيٝػت َٔ أبػط ايٛغا٥ٌ يًتػـٝري  :أٟ ،ريإٔ تػ ٕ ايكه١ٝ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾٗصٙ ؾطقتوٖٛ عٓسَا تهٛ

يف اْتدابـات زتـايؼ    ،إٔ ٜهٕٛ هلِ ثكٌ يف اْتدابات زتايؼ ْـٛاب  َجاّل ٜهٕٛ ايٓاؽ َٛقؿِٗ ٚاسس ٜػتطٝعٕٛ
تعـطف ايسٚيـ١    ،ٚستاؾظـ١ ثايجـ١   ،ٚستاؾظـ١ أخـط٣   ،يف ٖصٙ احملاؾظـ١  ،دٝسٜٔ ّاإال أؾداق ٕٛع ٜطًِّال ،ست١ًٝ

 .جتعٌ ايسٚي١ حتت ضمحتٗا ،عًٝٗا األ١َ تؿطض ْؿػٗاؿال١ْٝ بنٕ ٖصٙ اي
َُ ٜتُؿٕٛناْٛا  ضتٔ ْطاِٖ َجاّل َُ ،١ٓعََّٝع أسعاب  ايـصٟ  بايؿهٌ  ايسٚي١ تهٝـ ْؿػٗا ،١ٓعَّٝأٚ ست٢ َع َٓاطل 
بايٓػـب١ هلـا    متؿـٞ األَـٛض  ٚ ،تٓعٍ ايسٚي١ ع٢ً ضغبتٗاحتتاز  ،أسٝاْا تهٕٛ قب١ًٝ ٚاسس٠ ،ٜطنٞ ٖصا ايططف

ٞ األَٛض عًـ٢ َـا ٜطٜـس    ّـِٚميؿ ،ٜٚؿطض ْؿػ٘ ،ؾٝذ َع٘ قب١ًٝ بعسٜٙهٕٛ  ،ؾدل ٚاسس ٚأسٝاّْا ،ع٢ً َا تطٜس
، ٖٚصا َٚكٛتني ،تا٥ٗني بنِْٗ غٝظًٕٛ زا٥ُّا عٓسَا ٜؿُٕٗٛ ؟يهٔ َت٢ عتكٌ ٖصا عٓس ايٓاؽ .ؾُٝا ٜتعًل ببالزٙ
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ايٓاؽ ٖـِ   ،ايٓاؽ ِٖ ضتٔ ؟قس ايٓاؽ ٖهصا ملاشاٚ (1)ٖٚصا َا َٔ أبٛٙ ؾ٤ٞ ،ٖٚصا ايعهٛ ؾػٌ ،عسٚ اهلل املػؤٍٚ
 .ْٚكًشٗا ،اغتطعٓا إٔ ْكشض األَٛض ،ٚؾُٗٓا ،َت٢ َا قًشٓا ،ضتٔ

 ،شٝض يألَـٛض ايؿٗـِ ايكـ   ،٘ ٖٛ ايٛعْٞيهٔ ايصٟ ٜؿكسٚ ،أؾٝا٤ نجري٠ ٖٞ بنٜسٟ ايٓاؽ ٓاىٖ َٚٔ ايعذٝ  إٔ
٘   ٚال ،َا ْجل بهتاب اهلل سكٝك١ ،ٚعسّ ثك١ يف نتاب اهلل ٚإمنـا   ،طتاف َٔ اهلل بايؿهٌ ايصٟ ظت  إٔ ْهـٕٛ عًٝـ

بعهـِٗ ألْـ٘ قـس     ،أقـٛت هلـصا   آلَا ِب :ٚنٌ ٚاسس ٜكٍٛ ،تنتٞ اْتدابات ،ْؿكٌ األَٛض ع٢ً َا ٜطًع يف ضؤٚغٓا
ت ٖٚصا قـَّ  ،ؾكٛت ي٘ ْتداباتاال ٚقت ّاأٚ أعطاٙ ؾًٛغ ،أٚ ٚعسٙ حباد١ ،طن١أٚ أعطاٙ ق ،جتٌُ َع٘ يف َٛقـ

 .نصا ٖصا ضاحٚ ،نصا ٖٚصا ضاح ،هلصا
األَـٛض غـاضت خاقـ١ يف     ؟عطٚف عٓـسْا املأيٝؼ ٖصا َٔ  .األَٛض متؿٞ ع٢ً خالف َا ٜطٜسٕٚإٔ ٚالسظ ايٓاؽ 

 ،نصيو قـعس٠ نًـٗا ستاؾظـ١ ظٜسٜـ١     ،طٜسٕٚط األَٛض ع٢ً خالف َا ًٜٞ أمل تػيف اجملًؼ احمل (غاقني)َسٜط١ٜ 
  .ِٖ ِٖٚ ايصٜٔ ٜكٓعْٛٗانًٗا بتُؿٞ األَٛض ع٢ً خالف َا ٜطٜسٕٚ،  ،ٚادتٛف ،ٚعُطإ ،ٚسذ١
ِّغٝطًِّ صَٟٔ اي  !ٚيف األخري ٜكٝشٕٛ َٓ٘ ؟ايٓاؽ ايصٜٔ غٝكٛتٕٛ ي٘ ٚيٝؼ زتًؼ ْٛاب عهٛ َٓطك١ ع َٔ أ
٘     اجملًؼ احملًٞ ٚيٝؼ ٝطًعغ َٔ ايصٟ ٘    ؟ايٓـاؽ ايـصٜٔ غٝكـٛتٕٛ يـ ٚيف األخـري   ،ٚيف األخـري ٜكـٝشٕٛ َٓـ
ٞ  ،عهٛ زتًـؼ ْـٛاب   ؟أيٝؼ ايبعض يف األخري ًٜعْٓٛ٘ !ْ٘بعهِٗ يف األخري ًٜعٓٛ ،ًْٜ٘عٓٛ يهـٔ   ..أٚ ،أٚ ستًـ

   ٕ ِ     قبٌ نٌ ٖصٙ األؾٝا٤ ِٖ ٜهْٕٛٛ بايؿـهٌ ايـصٟ ٜػـتطٝعٛ ِ  ،إٔ ٜؿطنـٛا ٚنـع١ٝ قـاذت١ ألَـتٗ  ،ٚيـسٜٓٗ
 .ٚألْؿػِٗ

ٚ  تؿٝ  ٜٚؿٝ  ابٓـو  غع  ٜ ،بعس دٌٝ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٚإال ؾٝٓتظط ايٓاؽ دٝاّل  إٔ وٚي٦ـ أل ٕٚضتـٔ َٓتظـط
 ،َٚات ابٓ٘ ،َٚات ،  ابٓ٘ٚؾَّٝ ،َٔ اجملتُع مجٝعّا ،َا ٜسضٟ ٚاسس إٔ أغاؽ ايػًط١ َٔ عٓسٙ !ٜػربٚا َسضٟ َِٓٗ
ِ     ،ؾعاّل تعزاز غ٤ّٛا ،بٌ تعزاز غ٤ّٛا ،ٚاألَٛض نُا ٖٞ ُـا  ؾٝ ،ثِ تعزاز ارتطٛض٠ ع٢ً ايٓـاؽ ؾُٝـا ٜتعًـل بـسٜٓٗ

 ،تعطنت األدٝـاٍ يًؿػـاز ايـسٜ     تعطنت األ١َ ألْ٘ نًُا ؾػس ايعَإ ;١َامبكريِٖ عٓس اهلل ّٜٛ ايكٜٝتعًل 
 .تعطنٛا يططٜل دِٗٓ
ٟ   ٜنتٞ ايهالٍال  ،أبسّا ،ٜنتٞ ايؿػاز ؾكط غتتل بادتاْ  املازٟال  ،ٖصا ؾ٤ٞ َعطٚف  ،ٜتذ٘ إىل ادتاْـ  املـاز

ا ٘ إيٝٗا إال بعس إٔ ٜكٓع يف ْؿٛغٓبٌ ال ٜتذ ،أبسّا ٜتذ٘ إيٝٗا ٚسسٖاال  ،أٚ َعاضع ،ؾًٛؽ ،أَٛايٓا األَٛاٍ، داْ 
ٛ  ،أَٛاٍ أخـط٣  أّ غٛا٤ ْكس١ٜ ،ٌ املػني١ يسٜ٘ إٔ ٜؿػس َا ٜتعًل بنَٛايٓاتػِّٗ ،الاّلضتٔ ن إٔ ايؿػـاز ٜتذـ٘    يـ

 .يهاْت ايكه١ٝ غ١ًٗ ،ثِ ال ٜهٕٛ هلصا ادتاْ  َطزٚز ؾػاز ،ؾكط إىل ادتاْ  املايٞ
ألٕ  ;ٜٔ بهًٜ٘تذ٘ إىل ايسِّ ،ٚأَٛاي٘ ،تُع ْؿػ٘، إىل اجملإىل ْؿػ٘ ،ايؿػاز ٜتذ٘ إىل اإلْػإ ،ايهالٍ ،يهٔ ال

ٚألْـ٘ َعًـّٛ إٔ    ;ٜؿـػًٗا يف اإلؾػـاز   ؟أٚ يف اإلؾػـاز  ،يف اإلقالح ؟ًٗاٜؿػِّنٜٔ يو ؾاأخص َٔ أَٛ ايؿاغس َت٢ َا
زٍٚ  ،َبط١ً أّ غٛا٤ ستك١ ؟نٌ زٚي١ ٜهٕٛ َعٗا يٝػتأ ،بسيٌٝ إٔ نٌ زٚي٘ ،ؾػاز ال ٜتذ٘ ؾكط إىل داْ  املاٍاإل

ٟ   ،تعٌُ َساضؽ ؟ٜهٕٛ َعٗا ٚغا٥ٌ إعالّأال  ؟ايهالٍ ّ   ،داْـ  تطبـٛ  ،عٓـسٖا ٚظاض٠ ثكاؾـ١   ،عٓـسٖا ٚظاض٠ إعـال
 .ابنتَّ ،قشـ ،تًؿعٜٕٛ ،عٓسٖا إشاع١

ٕ  ،إىل ايٓؿٛؽ ٜتذ٘ ؟أٚ إىل ايٓؿٛؽ األضانٜٞتذ٘ إىل ٌٖ ٖٛ  ؟ٜتذ٘أٜٔ  ؟ذ٘ ٖصا ايعٌُٜتأٜٔ   ،إىل اإلْػـا
ِ   ،ٚٚظاض٠ ثكاؾ١ ،الّـٚظاض٠ إع أيٝؼ يس١ِٜٗ ـٌ زٚيـٚن ،صٙ أَطٜها ْؿػٗاـٖ أيٝػت ،ِـٖ  ؟ٚٚظاض٠ تطبٝـ١ ٚتعًـٝ

ٕ  ،إشاع١ ،قشؿٝني ،ابنتَّ ،زتالت ،قشـ -نآيٝات  -يسٜٗا قشـ  ٘  ٖـصٙ   ،َٓـاٖر زضاغـ١ٝ   ،تًؿعٜـٛ  ؟أٜـٔ تتذـ
َُتتذ٘ إىل ايٓؿٛؽ يتكٓعٗا أيٝػت   ؟١ٓعَّٝع٢ً نٝؿ١ٝ 
ايٓاؽ يف ٚنع١ٝ ؾاغـس٠ َعٓـ٢ ٖـصا    نإ  إشا .ىل ادتاْ  املازٟٜتذ٘ إؾػاز أٚ نالٍ يف ايسْٝا  ٖٓاى ؾ٤ٞ يٝؼ

ِ    بٌ  ،أٚ ظًِ َازٟ عًِٝٗ ،بنٕ ارتطٛض٠ عًِٝٗ يٝػت ؾكط ؾُٝا ٜتعًل بنَٛاهلِ  ،تتذـ٘ املػـني١ إىل إؾػـاز زٜـٓٗ
ٕ  إىل أعسا٤ هلل َ ؾٝتشٛيٕٛ ،إؾػاز ْؿٛغِٗ ٕ  ،ٔ سٝـح ال ٜؿـعطٚ ا٤ ألٚيٝـا٤ اهلل َـٔ سٝـح ال    إىل أعـس  ٜتشٛيـٛ

ٕ  ٜتشٛيٕٛ ،ٜؿعطٕٚ ؾٝتشٛيـٕٛ إىل إٔ ٜهْٛـٛا َـٔ سـعب      ،إىل ضمبا أٚيٝا٤ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َٔ سٝح ال ٜؿـعطٚ
ِٔ َأِقَشابِ  :ٚاهلل قاٍ عٔ ايؿٝطإ ،ْعٛش باهلل ،ايؿٝطإ ُْٛا َِ ُ٘ ِيَُٝهٛ ٛ ِسِعَب َُا َِٜسُع أسٝاّْا ٚست٢  (6:ؾاطط)ايػَِّعرٔيإَّْٔ
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 .ؾًٝؼ قشٝشّا ،َا ٖٛ أْ٘ غابطأ ضٜكسِّ يٛ ساٍٚ ٚاسس

ض ٓتؿط ؾال تكـسِّ ايؿػاز ٜ نإ إشا ،إٔ تننٌ أْت يك١ُ سالٍبنْ٘ َا ظاٍ بإَهاْو ض ال تكسِّؾٜٓتؿط ضأٜت ايؿػاز إشا 
 ّا.ستسٚز ّأٜ ؾُٗألْٓا ْؿِٗ ايسِّ ;١َُٗ ا٤ٝٚاسس َٔ املككطٜٔ عٔ أؾ وألْ ;أَا أْت ؾُٝا ٜتعًل بسٜٓو أْ٘ غابط

ٌ  ،ال قاتٌ ْؿؼ ستطّ ،ال ظاْٞ ،َٔ ؾهٌ اهلل ال غاضم ٚاهلِلˮ :سس إىل ْؿػ٘ قاٍأَت٢ َا دا٤  ال  ،ال قاطع غـبٝ
َـا  ˮ َٔ األؾٝا٤ اإلظتابٝـ١  ،ٚاسس٠ َٓٗا صٙ أٜهّاـٖ ‟َا يٞ ساد١ َٔ أسس ،ساز ،َعى ،ِٚقا٥ ،َكٌ ،ؾاضب سط

ِّ ،يٞ ساد٘ َٔ أسس يٓؿػـ٘   األخري ٜٓظـط ٚيف  ؟أيٝػٛا ٜعسٕٚ ٖاتني ارتكًتني إظتاب١ٝ ‟قه١ٝ ال أتسخٌ يف أ
ُٝٛت ٜٚـسخٌ  يف األخري غـ  ،كس ٖٛ غابطؾأَا ٖٛ  ‟بسٙ ال ،بسٙ ٜػربˮٕ آَتظط ايعَ .ناٌَ ٜع ؾٗٛ بنْ٘ أَا ٖٛ 

 .ٚنٌ إْػإ َككط ،ٍؤٚػإ َػنٌ إْ ،ال !ادت١ٓ
ٍ  ٕ ٜهٕٛ ٖٓـاى نْٓا َككطٚب ، ْعطفإشا ضأٜٓا أْؿػٓا َككطٜٔ بؿهٌ ٚانض ،ًٜشل نٌ ٚاسس َٓٓاايتككري   أعُـا

املـساضؽ   ٖصٙ َجاّل ،يف زتاٍ إعال٤ ن١ًُ اهلل ،ٚأْٗا ١َُٗ يف زتاٍ إقالح اجملتُع ،ضتٔ ْعطف أْٗا أعُاٍ قاذت١
 ؟ٚأْٗا إعال٤ يسٜٔ اهلل ،ٚأْٗا َٔ األعُاٍ ادتٝس٠ ،أْٗا َؿطٚع دٝس أيٝؼ نٌ ٚاسس َٓا عاضؾّا ،املٓتؿط٠

أيٝؼ ٖصا ٜسٍ ع٢ً  ،ٚبايكًٌٝ مما يسِٜٗ ،يهٔ جتسْا ال ْتعإٚ َعٗا إال ايكًٌٝ َٔ ايٓاؽ ،ٜعطف ٖصٙنٌ ٚاسس 
ٕ تتشطى ، بسيٌٝ أْٗا مل تػتطع أايكًٌٝ َٔ ايٓاؽ ؟ٌٖ نٌ ؾدل َٔ اجملتُع ٜتعإٚ َعٗا ؟ٕ مجٝعّاأْٓا َككطٚ

 .َا اغتطاعت إٔ ٜهٕٛ هلا زٚض نبري يف إقالح اجملتُع ،بايؿهٌ املطًٛب
ؾاملػني١ تبسأ َٔ إٔ ٜؿٗـِ   ،ٕ ؾٝ٘ايػايب١ٝ َٔ ايٓاؽ َككطٚأٚ  ،ؾٝ٘ َٕٚككط نٌ ٚاسس ٜؿٗس بنْٓا :ٖصا داْ 
َتـ٢ َـا ؾُٗٓـا زٜٓٓـا اغـتكاَت       ،ٜٔ ؾٝٓـا ؾُت٢ َا اغتكاّ ايسِّ ،يٝتِٗ أَاّ زٜٔ اهللؤَٚػ ٜٚؿُٕٗٛ ،ايٓاؽ زِٜٓٗ

ِٗ ،ٚاتػعت َعطؾتٓا ،ٚظنت ْؿٛغٓا ،ْؿٛغٓا ٚال ْٗـتِ   ،ٚؾُٗٓا خطٛض٠ بعض األؾٝا٤ اييت ضتٔ عًٝٗا ،ألَٛضي ُٓاٚؾ
 .باال٠َجٌ ساي١ ايالَ ،ْٚعتربٖا أؾٝا٤ بػٝط١ ،بٗا

 .ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ
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